
Практичні рекомендації учням групи 15  

Майстер виробничого навчання Марія ГУРИН  

Професія 4222: Адміністратор

Нормування робочого часу  
Мета.  

Навчальна – відпрацювання з учнями практичних навичок по нормуванню робочого часу на 

підприємстві 

Розвивальна – розвивати вміння адміністративного хисту, обов’язками кадрової служби 

підприємства. 

Виховна – виховувати в учнів активну позицію щодо практичної реалізації принципу роботи 

адміністратора. 



Інструкція з охорони праці 
Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також 

утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній 

і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: 

при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 вт/м2.), При лампах розжарювання і не менше 

150 лк.(48 вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних 

канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса учень 

повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена 

інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки 

від ураження електричним струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими 

руками. 



3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися «Інструкцією з 

охорони праці при роботі на персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи 

проводити провітрювання приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою 

зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, 

а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, 

через кожну годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити невелику перерву 

на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, 

фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони 

праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, 

іскріння і запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від електричної 

мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до 

найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми 

силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



Сутність і 

задачі 

нормування 

праці. 

Система норм 

і нормативів 

праці 

НОРМУВАННЯ 

ПРАЦІ ЯК 

ОСНОВА ЇЇ 
ОРГАНІЗАЦІї  



Робочий час – це тривалість обов’язкового 

перебування працівника на робочому місці з 

метою виконання посадових обов’язків. 

Нормування праці – це система засобів 

і методів встановлення міри праці, 

необхідної для об’єктивної оцінки її 

ефективності і адекватного рівня 

оплати.  

 

Норма тривалості робочого часу – 

законодавчо встановлена максимальна 

тривалість робочого часу одного 

працівника на тиждень.  

      Ця норма не може бути збільшена ні 

колективними, ні трудовими 

договорами.  
 



 Допускається законодавче і договірне встановлення меншої тривалості робочого 

часу. Розрізняють такі поняття як “менша тривалість робочого часу” і “скорочена 

тривалість робочого часу”. 

    Скорочений робочий час – скорочена тривалість робочого часу з оплатою праці 

повного робочого дня або тижня. 

       Неповний робочий час – скорочена тривалість робочого дня або тижня, яка 

встановлюється за погодженням сторін трудового договору з оплатою пропорційно 

відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 

 

Згідно з Кодексом законів про працю України (ст.50), встановлюється верхня межа 

тривалості робочого часу: 

  40 годин на тиждень для нормальних умов праці;  

 для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці – не більше 

36 годин на тиждень (ст. 51).  

         Для працівників здебільшого установлюється п'ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями.  



 

 

 



Загальна тривалість робочого часу не повинна бути меншою за ту, яку дозволяє 

досягнутий рівень продуктивності праці, у противному разі можуть істотно 

уповільнитись темпи соціально-економічного розвитку суспільства. Небажаним є й 

збільшення тривалості робочого часу понад встановлений рівень, оскільки це 

призводить до перевтоми працюючих, скорочує їх вільний час, негативно впливає на 

продуктивність праці та якість продукції, загрожує зростанням травматизму. 

 

         Отже, це невигідно державі в цілому, підприємству і працівникові. Тому 

суспільство зацікавлене у суворому додержанні встановленої міри робочого часу. 

 Виявлення резервів і використання робочого часу, ефективність усіх 

стадій виробництва залежать від обліку робочого часу. Незалежно від 

режиму роботи на кожному підприємстві повинен бути організований 

табельний облік використання робочого часу. 



Табель робочого часу 



Порядок використання робочого часу (режим змінності, початок і кінець зміни, 

тривалість обідньої перерви, режим праці й відпочинку) встановлюється кожною 

організацією самостійно і відображається у колективному договорі. 

У регулюванні робочого часу слід враховувати інтереси як організації в цілому, так і 

працівників. Якщо інтереси цих двох сторін не збігаються, тоді варто шукати 

компромісні варіанти розв'язання питань шляхом запровадження: 

    - ковзного робочого тижня; 

     - гнучкого графіку роботи (гнучкий робочий день, режим "змінного обсягу 

робочого часу", режим “ступінчастого графіка", режим "стислого робочого тижня"); 

     - неповного робочого дня; 

     - неповного або подовженого робочого дня; 

     - розірваного робочого дня; 

     - тимчасової роботи; 

     - сезонної роботи; сумісництва; 

     - надомної праці тощо.  



Фіксований робочий час за своєю тривалістю має складати більшу частину 

робочого часу, що обумовлено необхідністю здійснення відповідних виробничих 

контактів і контролю за працівниками, що працюють за таким графіком. 

 

       Гнучкий графік роботи є узагальненою назвою багатьох нестандартних режимів 

робочого часу. Розглянемо поширені його різновиди. 

     Режим “змінного обсягу робочого часу” – це система періодичного, у міру 

виробничої необхідності, залучення працівників до праці. 

     Режим “ступінчастого графіка” дає можливість починати і закінчувати роботу 

у будь-який час за однієї умови: відпрацювання установленої змінної норми 

робочого часу. Це дозволяє кожному працівникові вибрати для себе найбільш 

зручний розпорядок роботи. 

 Система “поділу робочих місць” припускає використання на одному робочому місці 

почергово двох працівників, зайнятих неповний робочий день. 

   Кожен з них може працювати по 3-6 годин у зміну, але обладнання при цьому 

використовується протягом 6-12 годин. 

   Режим “стислого робочого тижня” встановлюється у межах двотижневого періоду. 

Він є подовженням робочого дня з одночасним збільшенням кількості вихідних. 
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Робочий час 



Робочий час, режим праці та 
відпочинку 

Добовий режим праці й 
відпочинку включає кількість змін 

за добу. 

Тижневий режим праці й 
відпочинку передбачає різні 

графіки роботи, кількість вихідних 
днів за тиждень, роботу у вихідні 

чи святкові дні, порядок 
чергування змін. 

Місячний режим праці й 
відпочинку визначає кількість 

робочих і неробочих днів у даному 
місяці, кількість працівників які 

отримують відпустки, тривалість 
основних і додаткових відпусток. 

Змінний режим праці й 
відпочинку визначає тривалість 

змін, час їх відпочинку і закінчення 
тривалість і час початку і 

закінчення перерв у роботі. 



Роботи понад встановлену тривалість 

робочого дня вважаються надурочними.  

Надурочна робота – це перевищення не лише встановленої нормальної чи 

скороченої тривалості робочого часу, а й встановленої тривалості щоденної роботи. 

     Надурочні роботи законом допускаються лише у виняткових випадках, але вони 

не повинні перевищувати для кожного працівника 4-х годин протягом двох днів 

підряд і 120 годин на рік (ст.62,65).  

До надурочних робіт забороняється 

залучати: 
 вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; 
 осіб, молодших вісімнадцяти років; 
 працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і 

професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, 
в дні занять. 

      Не допускається робота у вихідні і святкові дні, однак, якщо 

це обумовлене характером виробництва, аварійними ситуаціями, 

стихійним лихом, то робота у вихідні та святкові дні 

компенсується наданням іншого дня відпочинку або у грошовій 

формі у подвійному розмірі (ст.72). 



Картка завдань  
  

На основі інструктивно технологічної кртки 
створити   

1. Табель робочого часу працівників за місяць  
2. Законспектувати конспект.  

Виконані завдання відправити на 
електронну адресу для перевірки 

mawa1995@ukr.net 



Дякую за увагу! 


